
Referat AB møde 4. november 2020 

 

Til stede: Bitten Dufour, Jan Poulsen, Morten Kallehauge, Rene Larsen, Jette Dam, Johannes Pleidrup, Jan 

Leander, Suzana Friborg 

Afbud: Birthe Koefoed og Joan Henriksen 

Punkt 1. Velkomst, valg af mødeleder 

Bitten bød velkommen, Jan Leander blev valgt som mødeleder. 

Bitten informere om tidsfristen for udsendelse af referat skal overholdes. Der er 14 dage til at offentliggøre 

referatet.  

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

Punkt 3. Nyt til og fra ejendomslederen 

Igangværende / kommende aktiviteter: 

• ETH, pågår, licitationsresultatet præsenteres / gennemgås i morgen på ETH-mødet. Slut fakturaen på 
det sidste omkring krybekældrene er på vej, og som aftalt, betales over driften, konto 115001.  

• Bymuren 92, i boilerrummet etableres blødgøringsanlæg på det varme vand. Beskytter 
installationen og mindsker kalk på badeværelses fliser. 

• Bymuren 32 og 62, boilerrum indeholder blødgøringsanlæg ved ombygningen i forbindelse med 
ETH kommer dertil.   

• BSF, fjernelse af circon ventiler (helhedsplan fase 1), udføres af Christoffersen og Knudsen, som nu har 
fået stillet mandskabsvogne op og er i gang med at identificere opgavens omfang. Forventes afsluttet 
inden Jul, hvis alt går vel. 

• NCC, gennemgang / udbedring af tag på Bymuren, (NCC-helhedsplan) hele rygningen gennemgået, 
efterskruet, fra lift. Afsluttet nu, og trykket flisearealet er udbedret. 

• NCC-helhedsplan, 5 års eftersyn afsluttet 2-3 september 2020, afventer endelig tilbagemelding. 

• Ny p-plads v/Blytækkerporten, personer / biler på ventelisten, tilbydes en plads på den nye p-plads. Se 
Punkt 5. 

• Periodisk eftersyn, gennemført den 081020. 

• Jan arbejder med Ejendomskontorets nye hjemmeside. 

• Julemand 28-11-20, 2 x trækvogne, er reserveret 
 

• BSF, fra helhedsplanen, udbedring af badeværelsesgulve i Bymuren, påbegyndes senere 
 
Personale: 

• APV, gennemført den 121020.  

• MUS, gennemført i sidste uge (uge 44). 
  



Vedr. Ejendomskontoret: 

Vi holder lukket indtil videre, for personlig henvendelse. 

Vi bibeholder stadigvæk vores COVID19 tiltag, således personlig adgang på EK kun kan foregå ved en 

forudgående aftale. Vi kan kontaktes via, telefon, mail og brug af Mig og Min Bolig(beboerappen). 

Ledige boliger, pr. 30. oktober 2020.  

3 familieboliger + 2 ungdomsboliger er hos kommunen  

1 familiebolig er i lejetilbud  

0 udsat siden sidste AB møde. 

 

Punkt 4. Nyt til og fra formanden 

Afholdte møder 

Den 19. oktober var der møde i Repræsentantskabet.   

Alle har modtaget referat heraf, 

Den 22. oktober var der møde i Avedøre Green City.  

Den 1. november var der salg af julebilletter. Det gik fint og der blev vist hensyn i forbindelses med Corona 

restriktioner. 

Nye møder 

Den 5. november Energi møde. Der skal vælges entreprenør. 

Den 12. november afholdes der Styringsdialog 

Den 18. november Oasen (Generalforsamling) Bitten er revisor. 

Den. 28. november Uddeling af julegaver i Nord 

Den 30. November Ekstraordinært Organisationsmøde i Syd 

Den 10. December Almenboligudvalg Hvidovre 

 

 

 

 



Punkt 5. Ny P-plads ved gymnasiet 

Ny p-plads v/Blytækkerporten, personer / biler på ventelisten, tilbydes en plads på den nye p-

plads. 

• Der var 19 på ventelisten, heraf er 7 interesseret i en plads ved ny p-plads. 

• Nu er der 2 på venteliste, de øvrige har fundet andre løsninger. 

• Lejekontrakt udarbejdes, når pladsen / skiltningen er klar til brug. 

 

Punkt 6. Seminar 

Den 31. oktober – 01. november skulle der have været seminar for bestyrelsen. Dette er rykket og ny dato 

afventes i Januar-Februar 2021 

Punkt 7. Aktionslisten 

Aktionslisten blev gennemgået og godkendt. 

Punkt 8. Eventuelt 

Jan Poulsen fortalte at vandregnskab 2019-2020, er klar, omdeles i december måned og fremgår af huslejen 

for januar måned 2021.  

 

Suzana Friborg 

Referent 

 


